JAARVERSLAG 2015

CONCORDIA RES PARVAE CRESCUNT
( door eensgezindheid worden kleine dingen groot)

VOORWOORD
Hierbij wordt aan het bestuur van “de Stichting Wensenfonds Swetterhage” het jaarverslag over 2015
aangeboden.
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ALGEMEEN
Het bestuur kwam in 2015, 6x in vergadering bijeen.
Website
www.gemiva-svg.nl/wensenfonds
Internetadres wensenfonds.swetterhage@gmail.com
Het Wensenfonds heeft een dankbaar jaar achter de rug waarbij naast de bestuursvergaderingen, het
dagelijks bestuur, geregeld overleg had met een lid van de Raad van Bestuur van Gemiva-SVG en de
coördinator informele zorg en recreatie.
Het wederzijdse doel van laatst vermelde overleggen was de communicatie onderling maar ook
richting derden beter op elkaar af te stemmen en meer transparantie te geven over elkaars belangen.
Resultaten van deze overleggen zijn onder andere:
-

-

De brieven die door Gemiva-SVG naar mogelijke donateurs van het Wensenfonds zijn
gezonden
De toezegging van het Wensenfonds om de financiële jaarstukken wat anders in te richten
(hoewel het daar wettelijk gezien niet toe verplicht is) en die vervolgens door een
registeraccountant goed te laten keuren.
De Gemiva-SVG compenseert de kosten die voor de goedkeurende verklaring moeten worden
gemaakt.

De jaarstukken over het jaar 2015 worden begin 2016 voor een goedkeurende verklaring aangeboden
en na goedkeuring worden vermeld op de website.
Het bestuur is ook dankbaar voor het toetreden van een nieuw bestuurslid waardoor het bestuur weer
6 leden heeft. Daarnaast blijft het bestuur ook in 2016 zoeken naar nieuwe bestuursleden.

BESTUUR
Het bestuur van de Stichting werd in 2014 vertegenwoordigd door:
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
De heer

J.A. van der Steen
H. Bergvelt
J. van der Arend
W.van den Clooster-Ignatius
W. Verheij
A. de Jong

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Namens de Gemiva-SVG nam de heer N. van der Schoor deel aan de vergaderingen van het WF.

OVERLEG WENSENFONDS EN GEMIVA-SVG (NAMENS DE SBBG)
Naar aanleiding van een brief d.d. 3 november 2014, welke gestuurd is door de SBBG naar de
belangenbehartigers van de bewoners van Swetterhage betreffende een donatie van € 250,- per
bewoner was commotie ontstaan. Niet het Wensenfonds stelt het bedrag van de bijdrage vast, dat is
voorbehouden aan het bestuur van de SBBG.
In de betreffende brief werd gesteld dat het Wensenfonds een bijdrage van € 250,- per bewoner heeft
vastgesteld en dit was onjuist. Het is het bestuur van de SBBG dat de jaarlijkse bijdrage vaststelt.
Uit een verslag van een bestuursvergadering van de SBBG in december 2014 kwam naar voren dat het
bestuur van de SBBG graag overleg wenste over meer transparantie van het Wensenfonds alsmede het
verzoek of het Wensenfonds bereid was de jaarstukken van een goedkeurende verklaring te laten
voorzien. Op initiatief van de SBBG hebben de Raad van Bestuur van de Gemiva-SVG en de
voorzitter van het Wensenfonds besloten dat een afvaardiging van het Wensenfonds regelmatig
overleg heeft met een lid van de Raad van Bestuur over de afstemming van de communicatie tussen
partijen onderling opdat deze richting bewoners wordt verbeterd.
Gedurende het jaar 2015 heeft er 5 maal overleg plaatsgevonden wat geresulteerd heeft in een
rectificatie brief, en brieven naar alle vertegenwoordigers voor een vrijwillige ondertekening van een
verklaring voor een bijdrage aan het Wensenfonds.
Tevens is er besloten om mee te werken aan een goedkeurende verklaring hoewel dit voor het
Wensenfonds niet wettelijk noodzakelijk is.
NIEUW BESTUURSLID
Tot grote vreugde van iedereen is Aart de Jong (voorheen stafmedewerker van Gemiva-SVG te
Swetterhage), bereid gevonden in het bestuur van het Wensenfonds plaats te nemen. Zijn toetreding is
mede mogelijk geworden doordat hij het mentorschap van een bewoner van Swetterhage op zich heeft
genomen. Alle bestuursleden gaan unaniem akkoord met zijn benoeming in het bestuur van het
Wensenfonds.
WIJZIGING BESTUUR
Hans Bergvelt, mede oprichter van het Wensenfonds in 1984, welke jarenlang zijn functie als
voorzitter heeft vervult, en welke nu alweer jarenlang de penningmeester is heeft besloten vanwege
zijn fysieke omstandigheden en slechter wordende ogen de financiële zaken over te dragen. Hij blijft
wel bestuurslid van het Wensenfonds. John van der Arend, in zijn hoedanigheid als secretaris, is
bereid gevonden het penningmeesterschap over te nemen per 1 januari 2016. John heeft met Hans zich
al 1 ½ jaar bezig gehouden met alle financiële en boekhoudkundige aspecten en is gereed voor zijn
nieuwe taak in het bestuur. Door het bestuur wordt ook hier unaniem besloten John tot nieuwe
penningmeester te benoemen. Aart de Jong, heeft als nieuw bestuurslid aangegeven in 2016 het
secretariaat van John over te willen nemen.

AANGEVRAAGDE WENSEN
Kortingspassen Diergaarde Blijdorp
Het Zomerfeest 2015
Trampoline woning 106
Apparatuur snoezelruimte woning 10 en 12
Upgrade Silverfit programma voor 3 jaar (Fysiotherapie)
Rolstoelfiets
Fietsaanhangers
Acticomm computer met touchscreen AC de Geer (samen met Stichting v.d. Toorn)
Apparatuur snoezelruimte AC de Geer
De kerstreis 2015
Kortingspassen Avifauna
Spelcomputer voor georganiseerde spelavonden voor bewoners

GEREALISEERDE WENSEN
In 2015 heeft het Wensenfonds bijgedragen in navolgende wensen:
-

Swet-TV 2015
Het zomerfeest 2015
Kortingspassen Blijdorp/Avifauna
De kerstreis 2015
Acticomm computer AC de Geer
Apparatuur snoezelruimte AC de Geer
3 Fietsaanhangers AC de Blankaart
Apparatuur snoezelruimte Woning 10 en 12
Upgrade Silverfitprogramma Fysiotherapie
Spelcomputer spelavonden
Totaal

Toezegging rolstoelfiets (realisatie 2016)

€ 11.500,-.
€ 3.250,€
464,-.
€ 1.224,€ 4.956,€ 2.279,€ 1.047,€ 4.132,€ 3.793,€ 1.060,€ 33.705,€

8.000,-

FEESTELIJK BIJEENKOMST
Op 29 oktober werd door de leiding van Swetterhage een feestelijke koffiebijeenkomst georganiseerd
om in het bijzijn van de directie, locatiemanagers, medewerkers van locaties en andere aanvragers van
een donatie door het Wensenfonds te bedanken voor de vervulling van vele wensen.
De voorzitter, Sjef v.d. Steen overhandigde aan de regiodirecteur Hans Bouter, een symbolische
cheque van € 40.705,09 voor de realisatie van de aangevraagde wensen.
Namens alle aanwezigen bedankte de regiodirecteur het bestuur van het Wensenfonds voor de
financiële bijdragen voor de wensen die niet uit het reguliere budget te vervullen zijn.
Hij benadrukte ook dat het Wensenfonds al sinds 1984 vele wensen heeft gerealiseerd en bedankt alle
bestuursleden voor hun langdurige inzet.

BIJZONDERE GIFTEN.
Ook dit jaar zijn er weer bijzondere giften ontvangen met een totaalbedrag van € 5.000,00. Aan deze
schenkers is door de door de voorzitter een brief geschreven, met een kaart waarop een afbeelding
staat van een door een bewoner gemaakte tekening, waarin hij bedankt voor de bijdrage aan het
Wensenfonds.
DE JAARLIJKSE DONATEURSBRIEF.
Na het opschonen van het donateurbestand is in 2015 weer de jaarlijkse donateursbrief verzonden met
een acceptgiro.
Hierdoor hebben weer een groot aantal donateurs een grotere of kleinere donatie gedoneerd die samen
met de bijzondere giften en de donaties van de bewoners het mogelijk maken vele grote en kleine
wensen te realiseren.
Het Wensenfonds is de donateurs zeer erkentelijk voor hun trouwe bijdrage welke de bewoners van
Swetterhage ten goede komen.
CONTROLE FINANCIËLE JAARSTUKKEN
Het jaar 2015 is bijzonder omdat dit het eerste jaar is dat, als gevolg van de met de Gemiva-SVG
gemaakte afspraken inzake de goedkeurende verklaring, niet op de tot en met 2014 gevolgde
procedure volledig door de uit het bestuur samengestelde kascommissie is gecontroleerd. Het bestuur
heeft er bewust voor gekozen dit jaar volledig te laten controleren door een registeraccountant en een
presentatie met de daarbij behorende toelichting van de penningmeester. Het bestuur weet dat het
hiermee in strijd heeft gehandeld met hetgeen daarover in het Huishoudelijk Reglement is vermeld
maar vindt het gelet op de beperkte beschikbaarheid van de accountant en het tijdstip waarop de
financiële jaarstukken volgens de wet op de site moeten worden gepubliceerd belangrijker.
Het bestuur zal zich in 2016 beraden of het wenselijk is om het Huishoudelijk Reglement en of de
Statuten aan te passen.

VERWACHTINGEN 2016 t/m 2018
De leiding van Swetterhage heeft kenbaar gemaakt, dat er in de komende periode, na het gereedkomen
van de nieuwbouw van Swetterhage een verzoek zal komen tot realisatie van de navolgende wensen;
-

Het terugkeren van de kinderboerderij met dierenverblijven en werkruimte met werkschuur
voor de bewoners.
Dieren voor de nieuwe kinderboerderij.
Bewegingstoestellen voor bewoners nabij zwembad de Duiker.
Speeltoestellen nabij de kinderwoningen van Swetterhage.
Inrichting van diverse pleintjes met bankjes en planten.
Inrichting van een picknickplaats van het nieuwe parkgebied.

Naast de gebruikelijke aanvragen voor Swet-TV, zomerfeest, kerstreis etc. belopen bovenstaande te
verwachtte aanvragen een bedrag van ca. € 219.500,Het Wensenfonds ziet deze aanvragen die bijdragen aan de levensvreugde van de bewoners van
Swetterhage met belangstelling tegemoet.

TENSLOTTE
Zoals al eerder aangegeven zal het bestuur van het Wensenfonds er ook in 2016 naar blijven streven
het bestuur te versterken en zich inzetten om de samenwerking met de Gemiva-SVG, daar waar
mogelijk te intensiveren, zonder concessies aan haar onafhankelijkheid te doen.
Net zoals in voorgaande jaren zal het bestuur van de Stichting Wensenfonds Swetterhage zich weer
geheel belangeloos inzetten voor het realiseren van wensen voor de bewoners van Swetterhage.
Namens het bestuur van de Stichting Wensenfonds Swetterhage
J.A. v.d. Steen, voorzitter

J. van der Arend, secretaris

